
 
 
 
 
 
 
 
    Etapas: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
 
    Dalis: ELEKTROTECHNIKA 
                                                                                 
                                                                                  
 
    Tomas:  E 
 
     Statinio kategorija : NEYPATINGASIS  STATINYS 
              
                                                                    
 
 
     Kompleksas: Daugiabučio gyvenamojo namo, Didlaukio g. 30, Vilnius,  

(unikalus nr. 1098-3001-5019), atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas 

 
 
 
      Objektas:  Daugiabutis gyvenamas namas 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAB     “POLISTATYBA” 

Statytojas (užsakovas): 

VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, 
Panerių g. 20, lt-03209, 
Vilnius, įm.k. 300662245 

Pareigos V.Pavardė Parašas 
 
 
Komplekso Nr. 5019-1A6p-
PA(PM) 
 
Objekto Nr. 5019-1A6p-
PA(PM) 
 
Dalis: E 
 
Data: 2020 01 27 
          

Projekto vadovas 
PV 27833 

I. Garmuvienė  

Projekto dalies vadovas 
PDV 19412 

V.Bilvinas 

   

     

 





 
DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 30, VILNIUJE ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
2019-08-01 

 
Įvadinė informacija: 
Administratorius  VšĮ „Atnaujinkime miestą“  (toliau – Užsakovas). 
Daugiabučio namo Didlaukio g. 30, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – 
Projektas). 
Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas). 
Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas: 

Daugiabučio namo unikalus Nr. 1098-3001-5019 
- Aukštų skaičius – 7 

Butų skaičius – 24 
- Kitos paskirties patalpų – - 

Pastato bendrasis plotas –1437,17  m² 
Pastato naudingasis plotas – 1299,98 m² 
Namo šildomų patalpų plotas – 1299,98 m² 

- Pastato tūris -  - m³ 
- Užstatymo plotas –  m² 
- Priskirto žemės sklypo plotas – m²,  

1. Užsakovas 
VšĮ „Atnaujinkime miestą“ įm. kodas 300662245, Panerių g. 20, Vilnius 
 

2. Projekto pavadinimas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė")
Daugiabučio namo Didlaukio g. 30, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 
(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) 

3. Statinio klasifikavimas 
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" IV skyrius) 
Daugiabutis namas (6.3.)

4. 
 

Statinio kategorija 
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" V skyrius) 
Ypatingas 

5. Projekto rengimo etapas 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ")
Techninis darbo projektas 

6. Projektavimo pradžia 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ") 
Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena.

7. Projektavimo pabaiga 
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena.

8. Projekto rengimo dokumentai 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ")

8.1. Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: 
1. Projektavimo Techninė užduotis; 
2. Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai; 
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių įgyvendinimo; 
4. Investicijų planas;

8.2. Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto 



rengimo dokumentai: 
5. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir 

parengia brėžinius vadovaujantis STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 
11.; 12. punktais; 

6. Projektuotojas parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų 
ištyrimo, jų techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis  
STR1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 13. punkto  reikalavimais; esant 
būtinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis STR 
1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ reikalavimais; 

7. Projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; 
8. kiti duomenys, kurie būtini  suprojektuoti Projekto dalių sprendinius. 

9. Projekto sudedamosios dalys: 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ")

1. Bendroji dalis – BD; 
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP; 
3. Architektūros* -SA; 
4. Konstrukcijų* - SK; 
5. Šildymo, vėdinimo, karšto vandens sistemos pertvarkymo – Š, V, KV; 
6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N; 
7. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO; 
8. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - KS; 
9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - SKŽ; 
10. Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane numatytų 

priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. 
Pvz.: jeigu yra – dujotiekio įvado atkėlimo nuo šiltinamos sienos sąlygos ir 
projekto dujofikavimo dalis. 
* - dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje/ tome. 

9.1. Bendrosios dalies dokumentai: 
1. Projekto sudėties dokumentų žiniaraštis; 
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ") iki ir po atnaujinimo (modernizavimo); 
3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė "); 
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "); 
6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė "). 
9.2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus) 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė ").

9.3. 
9.4. 

Architektūros dalies;   
Konstrukcijų dalies (gali būti komplektuojamos kartu) dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė ");



2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai ((vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "turi būti pateikti visi būtini dokumentuose numatytų sprendinių 
įgyvendinimo detalūs brėžiniai); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė ").

9.5. Šildymo, vėdinimo, karšto vandens sistemų dalies dokumentai : 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ")
9.6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 

3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ; (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė ").

9.7. Dujofikavimo dalies dokumentai: 
1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė "); 
5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė ").
9.8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė "); 

2. statybvietės planas) su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių 
privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
reikalavimai. 

 (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ")
9.9. Statybos skaičiuojamosios kainos dalies dokumentai: 

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ".; 
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų 
ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu) 
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje 



apskaičiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma 
– išlaidų biudžetas (žr. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė "). 
Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių 
darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius.

9.10. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai: 
Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių 
žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus 
(jų grupes). Rangos darbų apimčių įvertinimo ir (ar) projekto rengimo metu atskirų darbų 
grupių apimtys ir kainos (sąmatinė vertė) gali keistis, priklausomai nuo priimamų 
projektinių sprendimų ir darbų apimčių patikslinimo, tačiau viso Investicinio plano 
priemonių rangos darbams atlikti bendra (suminė) investicijų suma neturi viršyti Patalpų 
savininkų patvirtintos sumos. 

(Vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės 
priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 
136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) 
nuostatomis.) 

10. Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių 
dokumentai. 
Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai: 

- Pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonės; 

- projekte privaloma  suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo) 
priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 
1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės 
paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų 
energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 
2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės 
energijos sąnaudų sumažinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 
23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir 
investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)]; 

 
VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ 
PLANĄ* 

 
I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS 
1. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 



1.1. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, to pasekoje 
dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos normų. Šildymo 
sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo-reguliavimo ventiliai ir 
atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Šilumos punkte montuojamas valdiklis, 
skirtas reguliuoti grįžtama stovų temperatūrą. Valdiklis sujungtas su ant stovų 
sumontuotais temperatūros davikliais ir pavaromis ant balansinių vožtuvų. Visos 
medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 
Įrengiamų automatinių balansinių ventilių kiekis šildymo sistemoje apie ~ 15
komplektai. 
 
Modernizuojama esama vienvamzdė šildymo sistema. Butuose ir laiptinėje ant 
esamų šildymo sistemos prietaisų montuojami didelio pralaidumo dvieigiai 
termostatiniai ventiliai su termostatiniais reguliatoriais (užpildas – dujinis), kurių 
temperatūros nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliškai 16-28 C. 
Demontuojami seni trieigiai vožtuvai ir apėjimai, montuojami nauji apėjimai. 
Įrengiama daliklinė šilumos apskaitos sistema su nuotolinio duomenų nuskaitymo, 
kaupimo ir perdavimo įranga. Keičiami šildymo sistemos magistraliniai ir stovų 
vamzdynai ir izoliuojami termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su aliuminio 
folija. Keičiami karšto vandentiekio tiekiamųjų bei cirkuliacinių stovų keitimas. 
Montuojamų naujų vamzdynų diametras, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos 
poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą.  Visos medžiagos turi būti 
sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų šildymo magistralinių vamzdynų ilgis:  - 165 m; 
Montuojamų naujų ir izoliuojamų šildymo stovų vamzdynų ilgis:               - 550 m;
Montuojamų naujų ir izoliuojamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių 
ilgis:                                                                                                                 - 85 m;
Montuojamų naujų ir izoliuojami karšto vandentiekio stovų vamzdynai      -270 m;
Įrengiamų termostatinių ventilių su reguliatoriais kiekis:                - 91 komplektai;
Daliklinė šilumos apskaitos sistema                                                     - 91 dalikliai;

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventiliacijos sistemų pertvarkymas . 
Numatoma išvalyti ir dezinfekuoti vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti 
ventiliacijos kaminėlius aukščiau, ar įrengti vėjo turbinas, suremontuoti ir atstatyti 
fiziškai nusidėvėjusias ir apgriuvusias dalis, apskardinimas. Ventiliacijos grotelių 
keitimas. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar 
kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius 
pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m. nuo išvado, taškus.  
Ventiliacijos sistemos kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas 24 but.,                 
 

3. Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas.



Numatoma apšiltinti stogą ir įrengti naują stogo dangą. Stogo šilumos perdavimo 
koeficientas U ≤ 0,16 (W/m2K). Apšiltinus stogą būtina naujai apskardinti 
parapetus ir ventiliacijos kaminėlius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma 
atstatyti žaibosaugos sistemą pastate. Stogo ir sienų termoizoliaciniai sluoksniai 
turi būti susisiekiantys. Stogo šiltinimo sistemos medžiagos parenkamos techninio 
darbo projekto rengimo metu. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos 
pagal gamintojų rekomendacijas.  
Keičiamos stogo dangos plotas:                                                      - 336,41 m2; 
Keičiamų lietaus nuotekų vamzdynų ilgis:                                    - 37 m.

4. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant 
sienų(cokolio)konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą 

4.1. Numatoma atlikti sienų apšiltinimą įrengiant ventiliuojamą fasadą. Apšiltinimo 
medžiaga – mineralinės vatos plokštėmis ir aptaisomos apdailinėmis plokštėmis.
Apdailą tvirtinti ant karkaso pagal įrengimo schemą. Butų balkonų atitvarai 
sutvirtinami ir apšiltinami, aptaisomi apdailinėmis plokštėmis.Sienų ir cokolio 
šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,2 (W/m2K). Medžiagų ir apdailos tipas 
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Numatoma apšiltinti cokolinę 
dalį. Pamatus įgilinti ne mažiau kaip 1,2 m. iš lauko pusės ir padengti 
hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą. 
Apšiltinus cokolį, rekomenduojama jį padengti mechaniniams pažeidimams 
atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą 
aplink visą pastatą. Išorinių sienų ir cokolio darbams turi būti naudojama išorinė 
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar 
pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir 
apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į 
rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį 
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, 
arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka 
CE ženklu ženklinamus statybos produktus.  
Apšiltinamų sienų ir angokraščių plotas                              – 1602,00 m2;  
Apšiltinamo cokolio plotas (įskaitant požeminę dalį)          – 166,80 m2; 
Balkonų atitvarai                                                                   – 149,88 m2; 
Termoizoliacinių sluoksnių šiluminės varžos apskaičiavimui naudojamos 
projektinės Projektuotojo parinktų termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo 
koeficiento vertės, apskaičiuojamos pagal reikalavimus. 
Turi būti įvertinta Sistemų termoizoliacinius sluoksnius kertančių tvirtinimo 
elementų įtaka sluoksnių šilumos perdavimui. 
Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemų tvirtinimo 
pagrindų paruošimui, Sistemų tvirtinimui, Sistemų atsparumo smūgiams 
reikalavimams (kategorijas pažymint brėžiniuose, įvertinant sąnaudų 
žiniaraščiuose).  
Faktūras, spalvas ir kt. fasadų elementų sprendinius parenka Projektuotojas, 
suderinęs su Užsakovu  Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektūriniais 
reikalavimais. 
Konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus.

4.2. Dujotiekio vamzdynų atitraukimo nuo sienos darbai.
4.3. Nuogrindos įrengimo darbai. Visu pastato perimetru įrengiama nuogrinda (uždara 

arba atvira vėdinama – derinama Projekto rengimo metu su Užsakovu.
5. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos 

darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliesiems. 



 Laiptinės tambūrų durys keičiamos naujomis PVC profilio durimis, rūsio durys – 
metalinėmis apšiltintomis. Laiptinių įėjimo pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. 
Laiptų remontas. Reikalaujamas durų šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,6 
W/m2K. Įėjimo į pastatą sutvarkymas, laiptų atnaujinimas, pritaikymas neįgaliųjų 
poreikiams, įrengiant pandusą. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal 
gamintojų rekomendacijas.  
Keičiamų laiptinių ir rūsio durų plotas:                                       - 7,74 m2;  
Keičiamų tambūro durų plotas:                                                    - 4,67 m2;  
Pandusų įrengimas:                                                                       - 10,92 m2;

6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 
konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą 
pagal vieną projektą 
Stiklinami pastato balkonai nuo tvorelės iki perdangos PVC konstrukcija pagal 
vieningą projektą. Numatomas palangių nuolajų įrengimas. Pirmo aukšto balkonų 
stiklinimas numatomas su užrakinimo galimybe. Balkono stiklinimo profiliai, tipas 
ir dalinimas parenkamas techninio darbo projekto metu. Balkonų saugos aptvarai 
atnaujinami, balkono konstrukcija sustiprinama, pašalinami defektai, apšiltinami 
termoizoliacine medžiaga bei uždedamos apdailos plokštės. Visi gaminiai turi būti 
sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. 
Įstiklinamų balkonų plotas                                                        - 180,00 m2;

7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos 
pralaidumo langus

Numatoma pakeisti senus butų langus, balkonų duris naujais PVC langais su 
stiklo paketais, užpildytais dujomis ir įstiklintais mažiausiai 2 stiklais, iš kurių bent 
vienas su selektyvine danga. Per visą lango perimetrą įrengiamos izoliacinės 
juostos. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K). Montuojamos naujos 
palangės, atstatoma pilna angokračių apdaila. Keičiant langus turi būti užtikrintas 
norminis oro pritekėjimas ir vėdinimas. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir 
įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. 
Keičiamų butų langų ir balkonų durų plotas                                          - 81,95 m2;  
Keičiamų bendrojo naudojimo patalpų langų plotas                               - 21,04 m2; 
Privalu vadovautis atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimais.

8. Bendrojo naudojimo elektros inžinierinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos 
atnaujinimas 

 Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Keičiamas įvadinis paskirstymo skydas, 
laiptinių elektros apskaitos skirstomosios spintos, apsaugos įtaisai, magistraliniai 
jėgos kabeliai. Atnaujinama laiptinės apšvietimo sistema. Keičiama bendroji 
elektros instaliacija rūsyje. Esamų kabelių, jungiklių, šviestuvų rūsyje 
demontavimas, instaliacinių vamzdžių, sujungimų, atšakų ir dėžučių, kabelių 
montavimas. Jungiklių ir šviestuvų rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir 
sandėliukuose montavimas. Atliekamų varžų matavimas. Pagal STR 2.02.01:2004 
„Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus. 
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių, namo laiptinių apšvietimo 
instaliacijos kabelių, prietaisų šviestuvų keitimas                                 - 1 laiptinė; 
Rūsio plotas                                                                                        - 830,00 m2.    

9. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 

9.1 Buitinių nuotekų sistemos keitimas 



 Pastato buitinių nuotekų sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas 
bei išvadus iki pirmo šulinio. Vamzdynų demontavimas, naujų plastikinių 
slėgiminių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir prijungimas prie išvado 
įmovos bei butų sistemos. Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 
Keičiamų magistralinių ir stovų vamzdynų ilgis:                                         -200 m.

9.2 Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas  

 Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas. Esamų šaltojo 
vandentiekio magistralinių vamzdynų, uždaromosios armatūros ir tiekiamųjų stovų 
demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant atšakas į butus, ir armatūros 
montavimas, prijungimas, gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. 
Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis:                                                    - 230 m.

9.3 Bendrojo naudojimo laiptinių parastasis remontas 

 Laiptinių sienų, lubų, grindų ir laiptų, turėklų dažymas. Užtaisomos išmušos, 
atstomas pažeistas tinkas, pašalinami seni dažai, paviršiai gruntuojami, glaistomi, 
dažomi. Netinkami turėklų porankiai pakeičiami naujais. Medžiagos ir spalvos 
tikslinamos techninio darbo projekto metu. 
Laiptinės sienų plotas:                                                                           - 320,00 m2; 
Laiptinės lubų plotas:                                                                            - 131,00 m2; 
Laiptinės grindų plotas:                                                                         - 170,00 m2; 
Laiptinės turėklai:                                                                                    - 30,00 m2;

*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
pagal savo esmę turi atitikti Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo 
(modernizavimo) priemones. Rangovas, Projektuotojas, suderinęs su Užsakovu, gali 
priimti tobulesnius projektinius sprendimus vadovaudamasis ekonominio naudingumo 
kriterijumi. 

11. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas 
(lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių 
įgyvendinimo): 
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ≤ 182,63 
kWh/m²/metus. 
Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas ≥ 70,00 %. 
Turi būti pateikti įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai. 

12. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė 
Planuojama C energinio naudingumo klasė.

13. Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos 
ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo 
(statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį informavimą 
apie ES paramą, įgyvendinant projektą, ir ES struktūrinės paramos ženklinimą.

14. Statinio projekto ekspertizė 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”)
Projekto Ekspertizė yra privaloma. 
Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. 
Projektuotojas privalo  pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės pastabas.

15. Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius 
Projektas įforminamas reglamentuose nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su 
Užsakovu. 
Užsakovui Projektuotojas pateikia: 
5  (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 
1 (vieną) kompiuterinę laikmeną pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių 
dokumentų) Projektą  (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“); 



Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis. 

16. Projekto taisymai 
Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių 
statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris 
privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
Jeigu būtų keičiami LR Statybos įstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio 
sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo 
sąskaita). 

17. Projekto taikymas 
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. 
Turtinės Projekto teisės yra Patalpų savininkų nuosavybė.

18. Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo 
suorganizuotame susirinkime Vilniaus mieste (savivaldybės darbuotojams, pastatus 
administruojančių įmonių darbuotojams, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo 
organams ir kt. dalyviams).

19. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
(VADOVAUJANTIS GALIOJANČIAIS STR „STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ 

Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas 
Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą. 

20. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. 
(Vadovaujantis galiojančiais STR „Statybos užbaigimas“)
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Aiškinamasis raštas 

1.1. Bendri nurodymai 

Daugiabučio gyvenamojo namo, Didlaukio g. 30, Vilnius, (unikalus nr. 1098-3001-5019), 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas yra parengtas pagal statybos techninių reglamentų, STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios 
taisyklės“ ir „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“. 

Projektuojama patalpų elektros įranga yra naujai statomi elektros įrenginiai, kurių projektiniai 
sprendimai atitinka statinio esminius reikalavimus pagal STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio 
reikalavimai. Gaisrinė sauga“. Kabelių, laidų, aparatų ir kitų elektros įrenginių konstrukcija, įrengimo 
būdas ir izoliacijos klasė atitinka elektros tinklo, prie kurio yra prijungiami, parametrus, aplinkos ir 
darbo sąlygas. 

Nedarbo laiku turi būti suderinta su elektros tiekėju, kad vartotojams privalo būti atstatytas 
elektros energijos tiekimas pagal trečios kategorijos reikalavimus. Vartotojams elektros energijos 
atjungimas turi būti derinamas su vartotojais ir daugiabutį administruojančia įmone. 

Techninio darbo projekto elektrotechnikos dalyje yra pateikiami: 
1. Elektros energijos tiekimo, paskirstymo, elektrosaugos, gaisro saugos techniniai sprendimai. 
2. Įrengtų ir skaičiuotinų apkrovimų, elektros įrenginių, apšvietų techniniai sprendimai. 
Elektros energijos maitinimo ir paskirstymo skaičiavimo schemos ir planai. 
Skaičiuojamoji galia 33.86 kW, ISK = 60.5 A. 

Pastate projektuojama TN-S tinklo posistemė 400/230V, tai yra kai yra atskiras nulinis laidas “N” 
ir atskiras apsauginis laidas “PE”. Maitinimo sistema yra su aklinai įžeminta neutrale. 
Pastatas klasifikuojamas kaip trečios kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumo vartotojas. 
Projektas parengtas su kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, AutoCAd ir OptiWin. 
 
Projektiniai sprendiniai: 

Keičiamas įvadinis paskirstymo skydas, laiptinių elektros apskaitos skirstomosios spintos, apsaugos 
įtaisai, magistraliniai jėgos kabeliai. Montuojami jungikliai ir šviestuvai rūsio bendrojo naudojimo 
patalpose ir sandėliukuose. Keičiama bendroji elektros instaliacija rūsyje, laiptinių apšvietimo instaliacijos 
kabeliai ir šviestuvai, montuojami LED šviestuvai ir automatinė apšvietimo valdymo sistema. 

Lauke montuojami LED šviestuvai su judesio davikliais ir šviesos tamos davikliais. 
Montuojami elektros instaliaciniai vamzdžiai. 
Matuojama varža. 
 

Įvadiniam paskirstymo skydui ĮPS naujiems įrengimams apkrovas apskaičiuojame paklausos koeficientų 
metodu: 
𝑃 𝑘 ⋅ 𝑃 0.468 ⋅ 72.35 33.86kW; 

čia kp — paklausos koeficientas. 
Apskaičiuojame skaičiuojamą srovę. 

𝐼
𝑃

√3 ⋅ 0,4 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜙

33.86

√3 ⋅ 0,4 ⋅ 0.85
60.5𝐴 
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Apskaitų skydui AS-1 esamiems įrengimams apkrovas apskaičiuojame paklausos koeficientų metodu: 
𝑃 𝑘 ⋅ 𝑃 0.468 ⋅ 72 33.7 kW; 

čia kp — paklausos koeficientas. 
 
Apskaičiuojame skaičiuojamą srovę: 

𝐼
𝑃

√3 ⋅ 0,4 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜙

33.7

√3 ⋅ 0,4 ⋅ 0.85
60.2𝐴 

 
 

1.2. Maitinimo tinklas 

Rekonstruojamų patalpų elektros energijos paskirstymui patalpų viduje, keičiami apskaitų skydai AS-
1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5, AS-6, AS-7, esamas bendro naudojimo skydas BPS ir keičiamas įvadinis 
paskirstymo skydas ĮPS, apskaitų skydams AS-1, AS-2, AS-3, AS-4, AS-5, AS-6, AS-7 ir bendro 
naudojimo skydui BPS elektros energija tiekiama iš keičiamo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS, įvadiniui 
paskirstymo skydui ĮPS elektros energija tiekiama iš esamo kabelinio skydo KS. 

 
1.3. Jėgos paskirstymo tinklas 

Pastato jėgos paskirstymo tinklas suprojektuotas pagal pastato architektūrą.  
Elektros energijos paskirstymui ir elektros instaliacijos apsaugai nuo perkrovimų ir trumpų jungimų 

projektuojami apskaitų skirstomieji jėgos skydai ir bendro naudojimo skydas su automatiniais 
jungikliais. 

Ektros tinklo posistemė – TN – S projektuojama pastato viduje. 
Elektros jėginiai ir magistraliniai tinklai projektuojami variniais nepalaikančios degimo izoliacijos 

kabeliais (liepsnos plitimo koeficientas lygus 0) montažiniame vamzdyje, kabeliniame kanale, atvirai, 
sienomis – po tinku, virš pakabinamų lubų. Technologiniai įrengimai prie elektros tinklo  
projektuojami prijungti naudojant sandarinimo įvores. 

Tiek magistraliniai, tiek grupiniai jėgos tinklai yra patikrinti pagal įtampos kritimo bei leistinų srovių 
reikalavimus. 

Magistraliniai tinklai klojami po tinku arba po grindims. 
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1.4.  Elektros apšvietimas 

Dirbtinės apšvietos reikalavimai. Patalpose projektuojami lubiniai ir sieniniai šviestuvai su 8W LED 
lempomis 4000K - 6000K, 800 lm, lauke projektuojami šviestuvai su 10W LED lempomis 4000K - 
6000K, 1055 lm, visų vidaus šviestuvų apsaugos laipsnis IP44, lauko šviestuvų IP65. 

Pastato vidaus apšvietimo tinklai projektuojami varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija. Kabeliai 
numatomi kloti sienų ir lubų konstrukcijose, po tinku arba atvirai, virš pakabinamų lubų. 

Rūsio patalpose kabeliai klojami paslėptai po tinku. 
Tiek magistraliniai, tiek grupiniai apšvietimo tinklai yra patikrinti dėl įtampos kritimo juose. 
Lauko apšvietimas valdomas judesio daviklio, šviesos tamsos davikio ir foto relės pagalba. 
Laiptinėse apšvietimas valdomas judesio daviklio pagalba. 
Laiptinėse projektuojamas apšvietos dydis 150 lx, rūsio patalpose 150-200 lx. 
Projekte numatytas apšvietos lygis atitinka higienos normą HN 98:2014. 

 
1.5. Elektros įrenginių įrengimo projektiniai sprendimai 

 Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai 
Žmonėms, prisilietusiems prie įrenginio dalių, kuriose atsirado įtampa sugedus izoliacijai, nuo 

elektros srovės smūgio apsaugomi elektros srovės įžeminimo įrenginiais. Įžeminimui ir įnulinimui 
panaudoti laidininkai turi būti visų prima patikimai sujungti. Atvirai įrengtos įžeminimo magistralės 
ir jų atšakos turi būti lengvai prieinamos apžiūrėti. Įžeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, 
vamzdynais ar kitomis komunikacijomis, taip pat įvedimo į pastatą bei patalpas, kur jie gali būti 
sužaloti, turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 

Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas ir per dangas vietos turi būti užsandarintos nedegia 
medžiaga. Šiose vietose negali būti atšakų ir jungčių. 

Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 
standartas). 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai prie įžeminamų ar įnulinamų įrenginių dalių matomose vietose 
turi būti prijungti varžtais arba privirinti. Visi įžeminami ar įnulinami elektros įrenginiai prie 
įžeminamo ar įnulinamo magistralės turi būti prijungti atskirais laidininkais. 
Elektros instaliaciją įrengti pagal elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles. 
 
 Elektros instaliacija 

Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukcijas bei 
architektūrinius ypatumus. 

Elektros instaliacijos rūšis ir kabelių bei laidų klojimo būdai suprojektuoti pagal saugos taisyklių 
eksploatuojant elektros įrenginius reikalavimus. 

Klojant kabelius ir laidus vamzdžiuose, uždaruose kanaluose būtina numatyti kabelių pakeitimo 
galimybę bei palikti atsargą pakartotinam sujungimui. Kabeliai esantys po grindimis  

arba kitose vietose, kur jie mechaniškai gali būti pažeisti, turi būti įverti į elektromontažinius 
vamzdžius.  

Elektros įrenginių apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo per apdangalą į įrenginio vidų bei žmogaus 
prisilietimo prie srovinių dalių, taip pat vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnis turi atitikti 
įrenginio eksploatavimo sąlygas. 

Paslėptos instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti sumontuoti instaliacijai skirtose zonose. Techniniai 
reikalavimai elektros instaliacijos darbams vykdyti pateikiami techninėje specifikacijoje. 

Elektros instaliaciją montuoti pagal elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles ir Elektros 
linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles. 
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1.6. Žaibosauga 
 

           Reikalavimai išorinei statinių apsaugai nustatomi atsižvelgiant į statinio paskirtį ir galimų 
žaibo padarinių sunkumą. Statinio apsaugos lygis apibūdinamas statinio apsaugos patikimumu. 
Statinio apsaugos patikimumas nustatomas atsižvelgiant į statinio paskirtį ir galimų žaibo padarinių 
sunkumą, įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2  nuostatas. Pagal statinio patikimumą, parenkama, 
apsaugos klasė. Pagal apsaugos klasę, remiantis LST EN 62305-3 reikalavimais, nustatomi žaibo 
ėmiklio, įžeminimo laidininko, įžemiklio reikalavimai ir apsaugos zonos matmenys. Pastato apsaugos 
patikimumas 0.84, dėl to pagal STR 2.01.06:2009   pastatas priskiriamas IV apsaugos klasei. Ant 
pastato stogo projektuojamas tinklinis žaibolaidis, kurio apsaugos zona yra tinklo formos. Tinklo 
žinksnis nedidesnis kaip 20x20 m ir atstumas nuo įžeminimo laidininkų nedidesnis kaip 25m, 
priklauso nuo apsaugos klasės. Žaibolaidį sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo laidininkai ir 
įžemintuvai, žaibo ėmiklis ir įžeminimo laidininkas cinkuota plieninė juosta 30x4 mm. Žaibolaidžio 
dalys, kuriomis teka žaibo išlydžio srovė, turi būti pagamintos iš vario lydinio arba nerūdijančio 
plieno arba cinkuoto plieno. Žaibo ėmiklis laidininkas prijungiamas prie įžeminimo kontūrų, kurių 
varža ne didesnė kaip 10 omų, žaibo nuvedikliais, kurių vietas derinti prie architektūrinio pastato 
linijų: lietvamzdžių kampų ir pan. Įžeminimo laidininkai 3 metrus nuo žemės paviršiaus turi būti 
apsaugoti nuo aplinkos poveikio, juos paslepiant PVC vamzdyje. Dėl geresnio žaibo išlydžio srovės 
sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai o įžeminimo laidininkai turi būti 
įrengti ant dviejų skirtingų statinio sienų. 

        Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas (įžeminimo kontūras)  turi būti įrengtas išlaikant saugų 
atstumą iki žemėje esančių metalinių vamzdynų, elektros, ryšio kabelių ir dujotiekių vamzdžių.       
Žaibolaidžio įžeminimo kontūro elektrodas su žaibo priėmikliu turi būti tarpusavyje sujungtas su 
cinkuota  juosta  30x4. Sujungimo kontaktų varža neturi viršyti 0,05 omo. Žaibosaugos elementai turi 
atitikti STR 2.01.06:2009 reikalavimus. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvai turi būti įrengiami išorinėje 
pastatų pusėje, horizontalius laidininkus užkasus ne mažiau kaip 0,5 m gylyje. 

 
Žaibosaugos skaičiavimai apsaugos klasei nustatyti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5019-1A6p-PA(PM)-TDP-E-AR 

Lapų Lapas Laida
 

4 4 0 
 

 
 



Žaibosauga 
 

 
 
 

PROJEKTUOJAMO STATINIO ŽAIBOSAUGOS SISTEMOS 
 

Projektuojamam  statiniui  numatoma  IV  kategorijos  apsaugos  nuo  žaibo  sistema.  Statinio  žaibosaugos sistema 

projektuojama vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. 

Bendrieji duomenys ir rizikos skaičiavimo rodikliai, nustatant žaibosaugos klasę: 
 

Pastato rodikliai: 
Pastato ilgis: 21 m; 
Pastato plotis: 17 m; 
Pastato aukštis: 18 m; 
Susibūrimo zona (Ad): 12 404 m2. 

 
Pastato rizikos parametrai: 
Pastato gaisro rizikos faktoriaus: vidutiniška 
gaisro tikimybė; 
Vidinių sistemų neigiamų padarinių nuo žaibo 
išlydžių rizika: vidutinė; 
Vidinės pastato instaliacijos faktorių dydis: 
Neapsaugotas kabelis. 

Aplinkos faktoriai: 
Vietovės faktorius: Aplink objektą yra tokio pačio aukščio 
arba aukštesni pastatai ir medžiai; 
Aplinkos faktorius: Miestas; 
Santykinis žaibo išlydžių skaičius į žemę 1/km/metus: 30; 

Žaibo iškrovų tankumo km2/metus: 3. 
 
Apsaugos priemonės: 
Žaibolaidžio klasė: IV; 
Gaisro gesinimo priemonės: rankinės; 
Viršįtampių ribotuvų apsauga: SPD IEC 62305-4

  
 

Žemos įtampos maitinimo linijos sistemos:   
į pastatą einančios el. linijos santykinis darbo 
paviršius: žemėje; 
Išorinės el. linijos kabelis: neapsaugotas; 
Maitinimo transformatoriaus faktorius: nėra 
transformatoriaus. 

Kitos linijos virš žemės: 0 
Išorinės el. linijos kabelis: neapsaugotas; 
 
Kitos linijos po žeme: 1 
Išorinės el. linijos kabelis: neapsaugotas;

 

Rizikos komponentai: 
Žmonių gyvybės praradimo rizika (R1): 
Ypatingo pavojaus rūšis: vidutinis panikos lygis; 
Pastato tipas: daugiabutis; 
Žmonių gyvybių praradimas dėl įtampos šuolio: 
nėra. 

Kultūrinio paveldo praradimo rizika (R3): 
Kultūrinio paveldo praradimas dėl gaisro: nėra. 

 

Viešūjų paslaugų praradimo rizika (R2): 
Praradimas dėl gaisro; Nėra; 
Praradimas dėl įtampos šuolio: Nėra. 

 
 

 

 
Rizikos skaičiavimas: 

Ekonominės vertės praradimo rizika (R4): 
Ypatingo pavojaus rūšis: nėra; 
Ekonominis nuostolis dėl gaisro pastatui: daugiabutis; 
Ekonominis nuostolis dėl įtampos šuolio: daugiabutis; 
Žūtis dėl prisilietimų, žingsnio įtampos: gyvenamas pastatas; 
Priimtina rizika:  1 iš 1000 

  Priimtina rizika 
(RT) 

Tiesioginis žaibo 
išlydis(Rd) 

Netiesioginis 
žaibo išlydis(Ri) 

Apskaičiuota rizika(R) 

Žmonių gyvybės 
praradimo rizika 

1 × 10-5
 9,49 × 10-7

 2,40 × 10-7
 1,19 × 10-6

 

Viešūjų paslaugų 
praradimo rizika 1 × 10-3

 0 0 0 

Kultūrinio paveldo 
praradimo rizika 

1 × 10-3
 0 0 0 

Ekonominės vertės 
praradimo rizika 

1 × 10-3
 3,78 × 10-6

 2,96 × 10-6
 6,74 × 10-6

 

 



TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRENGINIAMS, GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS 
 

TS-1 MODULINIAI SKYDELIAI 
 

Moduliniai skydeliai elektros energijos paskirstymui kintamos 400/230V įtampos, 50Hz dažnio 
elektros tinkle su įžeminta neutralia bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo 
srovių. Moduliniai skydeliai montuojami sienų nišose, arba virš tinko.  

Moduliniuose skydeliuose turi būti sumontuota įvadinė, paskirstymo ir valdymo aparatūra. 
Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelio gyslų prijungimą 

(pagal aparato nominalinę srovę). 
Modulinių skydelių apsaugos laipsnis - IP20. 
Moduliniai skydeliai turi turėti: 

 gnybtus kabelių bei laidų nuliniams ir įžeminimo laidams prijungti; 
 elektrinę izoliaciją, atlaikančią bandomą 2500V, 20Hz kintamą įtampą 1 minutę; 
 vidaus jungiamų laidų izoliaciją nominaliai įtampai ne mažiau 660V. 

Moduliniai skydeliai turi būti registruotos Lietuvos standartizacijos departamente. 
 

TS-2 AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 
 

Paskirtis – elektros energijos imtuvų apsaugai, paleidimui ir atjungimui (nuo 6 iki 30 kartų per parą). 
Pagrindiniai reikalavimai: 

 stacionaraus išpildymo; 
 apsaugos laipsnis IP 20, statomam automatiniam jungikliui spintoje; 
 jėgos grandinių įtampa kintama 400/230V, 50Hz dažnis, vieno arba trijų polių; 
 su maksimalios srovės atkabikliais apsaugai nuo perkrovimo bei trumpo jungimo srovių; 
 su šilimine apsauga nuo perkrovų ir trumpo jungimo, charakteristika “C”, “B”; 
 Srovės: 10A, 16A, 20A, 25A, 80A, 100A; 
 pritaikyti dirbti temperatūrų diapazone nuo -40C iki +50C, esant santykinai drėgmei 80%; 
 atjungimo geba Ik = 10 kA. 

Darbo režimas ilgalaikis. 
Pagamintas pagal IEC 898 , EN 60898. 

 
TS-3 INSTALIACINIAI IKI 1 kV BEHALOGENINIAI KABELIAI SU VIENU AR KELIAIS 

VARINIAIS LAIDININKAIS, IŠORINIU APVALKALU IR LAIDININKO IZOLIACIJA 
 

Paskirtis – gali būti naudojami grunte, lauke, vandenyje, betone, patalpose ir kabelių kanaluose, kur 
negalimi jokie mechaniniai pažeidimai. 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 laidininkas – varinis - 1,5 mm2 monolitinė gysla ir 25 mm2 daugiavielė gysla; 
 laidininko izoliacija – behalogeninė; 

Galios kabelių klojimo metu temperatūra turi būti ne žemesnė kaip -5C. Klojant žemesnėje 
temperatūroje kabeliai turi būti iš anksto tinkamai pašildyti. Tai galima padaryti laikant juos šildomoje 
zonoje (apie20C) keletą dienų arba pašildant specialia karšto oro įranga. 
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Didžiausia leistina laidininko įšilimo temperatūra normalaus eksploatavimo metu  - +70C, trumpojo 

jungimo sąlygomis - +160C iki 5 sek. 
Pagal gaisrinės saugos reikalavimus patalpose elektros kabelių laidų degumo klasė turi būti ne mažesnė 

kaip Cca. 

Avarinių ir evakuacinių šviestuvų kabeliai turi būti su savaime gęstančiu (nepalaikančiu degimo) 
apvalkalu arba izoliacija. 

Kabelių izoliacijos elektrinė varža 1 km ilgio kabelio prie +20C temperatūros turi būti ne mažesnė kaip 
50 megaomų. 

Vieno ir kelių laidininkų PVC izoliuotas kabelis gaminamas pagal DIN VDE 0276-603 reikalavimus. 
Turi turėti atitikimo sertifikatą, išduotą nepriklausomos sertifikavimo įstaigos (laboratorijos). 

Įmonė gamintoja turi turėti EN ISO 9001. 
 

TS-4 ŠVIESTUVAI  
 

Paskirtis – skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominalia įtampa 230V, 50Hz dažniu. 
Pagrindinis reikalavimas – šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinę tinklo įtampą ir 

aplinkos sąlygas pagal projektą. 
Patalpose projektuojami lubiniai ir sieniniai šviestuvai su 8W LED lempomis, spalvos temperatūra 

4000K - 6000K, šviesos srautas 800 lm, gaubto medžiaga matinis plastikas, korpuso medžiaga plastikas. 
Lauke projektuojami šviestuvai su 10W LED lempomis, spalvos temperatūra 4000K - 6000K, šviesos 

srautas 1055 lm, gaubto medžiaga matinis plastikas, korpuso medžiaga aliuminis. 
Dulkėtose patalpose naudojami šviestuvai turi būti tokios konstrukcijos, kad ant jų negalėtų kauptis 

dulkių. Jų paviršiaus temperatūra neturi viršyti 90oC normalaus darbo metu ir – 115oC avarinių situacijų 
metu. 

Šviestuvų elektrosaugos klasė: I. 
Šviestuvai projektuojami: 

 IP44, IP65 priklausomai nuo aplinkos; 
 

TS-5 JUNGIKLIAI 
 

Paskirtis – elektrinio apšvietimo valdymui. 
 Jungiklis vienpolis, 230V/10A, 50Hz, IP 20. 
 Jungikliai turi turėti vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą; 
 

 
TS-6 APSAUGINIS VAMZDIS 

 
Kabelio apsaugai, PVC – U, atsparus 6 MPa mechaniniam poveikiui. 
Diametras d20, d25, d50. 
 

TS-7 VIRŠĮTAMPIO RIBOTUVAI 
 

  C klasės, maksimali ilgalaikė darbo įtampa 12 kV. 
 

TS-8 FOTO RELĖ SU ŠVIESOS TAMSOS DAVIKLIU 
 

Foto relės įjungimo-išjungimo funkcija priklauso nuo šievos tamos davikio apšvietimo. 
Techniniai duomenys: 230V; 10A; 50-60 Hz; IP65; 1 permetamas kontaktas. 

Su išnešamu šievos tamos davikliu (akimi) į lauką. 
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TS-9 JUDESIO DAVIKLIS 

 
Judesio daviklio įjungimo-išjungimo funkcija priklauso nuo judesio. 

Techniniai duomenys: 230V; 10A; 50-60 Hz; IP44, IP65. 
Jautrumo zona - iki 14 m. 
Aptikimo kampas – nuo 90o iki 360o. 
Švietimo trukmė – nuo 8 sek. iki 15 min. 

 
TS-10 ŽAIBOSAUGOS ĮŽEMINIMO ELEKTRODAS 

 
Tai grunte esantis laidininkas, per kurį, įvykus žaibo išlydžiui, teka didžiausia žaibo srovės dalis. Ø20 

mm plieninis strypas L=1,5m elektrolitiniu metodu padengtas cinko plėvele, kuri molekulių lygyje 
nepertraukiamai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku 
galima jį įkalti giliai į žemę. 

 
 

TS-11 KIRTIKLIS 
 

Kirtikliai naudojami elektros energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. 
Pagrindiniai reikalavimai: 
• polių skaičius 3. 
• jėgos grandinių įtampa ~ 400V, 50 Hz. 
• indikacija "ĮJUNGTAS - IŠJUNGTAS". 
• apsaugos laipsnis - IP20. 

 

Techniniai reikalavimai statybos-montavimo darbams pastate vykdyti  

 

Bendri techniniai reikalavimai statybos-montavimo darbams 

Statybos-montavimo organizacija, vykdanti elektros tinklų montavimo darbus, privalo turėti licenziją 
šių darbų vykdymui ir apmokytą brigadą darbams atlikti. 

Visi rangovo komplektuojami ir statyboje naudojami įrenginiai, medžiagos privalo turėti atitikties 
sertifikatus, įteisintus LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. 

Statant vadovautis LR statybos Įstatymu, kitais statybą reglamentuojančiais įstatymais, reglamentais, 
teisės aktais, šiuo techniniu projektu, Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis “Elektros linijos ir 
instaliacijos įrengimo taisyklės” reikalavimais, Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis 
reikalavimais ir kitais normatyvais. 

Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbą privalo: 
- atlikti darbuotoju saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui.  
Saugos darbe įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, 

naudojamus darbo metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltiniu valdymą, darbui reikalingas 
individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimąsi jomis;  

- darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei 
kokiomis darbuotoju saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi buti 

konkreti (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 
- užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemones, darbo aplinka atitiktu darbuotoju saugos ir sveikatos 

reikalavimus; 
nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima 

pakankamai tam darbui tinkamu saugos priemonių, įrangos, mechanizmu, nežinoma darbu atlikimo 
technologija; 

- nutraukti darbus, jeigu meteorologines sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
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Atlikus darbus ir darbu užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma 

šiuo nuoseklumu: 
 - tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 
- išvedami žmones (brigada); 
- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 
nuimamos darbo vietos ir pavojingu žmonių ribų aptvaros. 
   Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, 

nedelsdami turi imtis priemonių pavoju keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai 
informuoti tiesioginį darbu vadovą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti 
pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia dirbančiųjų ar 
aplinkiniu žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvyki pranešti tiesioginiam darbų vadovui. Darbai privalo 
buti nutraukti, jei aptinkami naudojamu mechanizmui, įtaisu ar prietaisu gedimai, turintys įtakos žmonių 
saugumui, kuriu savo jėgomis negalima pašalinti. Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpinti 
visomis darbui reikalingomis saugos priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 

Visa įranga, valdymo, jėgos ir apšvietimo skydai ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal projekto 
techninę dokumentaciją. Visa įranga, sumontuota objekte, turi būti su inventorinėm plokštelėm ir pozicijos 
numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. 

Kiekviename bloke galiniai terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Abejuose laidų galuose turi būti 
sužymėti terminalo pozicijų numeriai. Fazių žymėjimas turi būti pagal elektros įrenginių įrengimo 
taisykles ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo 
pozicijos žymėmis abejuose galuose. 

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo 
pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su 
kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis 
nereikalauja papildomo žymėjimo. 

Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš balto laminuoto plastiko. 
Demontuotos kenksmingos medžiagos turi būti utilizuotos. O statybinis laužas turi būti atiduotas į stambų 

gabaritinių atliekų sąvartyną. 

 

Magistralinių, jėgos ir apšvietimo laidų ir kabelių reikalavimai montavimo darbams 

 
Elektros instaliacijos statybos darbai pastate turi būti atliekami pagal saugumo technikos reikalavimus 

statybos laikotarpiu, laikantis Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius ir Priešgaisrinės saugos 
taisyklių reikalavimų. 

Kai laidai ir kabeliai klojami lygiagrečiai su vamzdynais, atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno 
turi būti ne mažesnis kaip 100mm, o iki degių medžiagų vamzdynų – ne mažesnis kaip 400mm. 

Suartėjimuose ir sankirtose, sumažėjus atstumams tarp kabelių ir vamzdynų, kabeliai turi būti apsaugoti 
nuo mechaninių pažeidimų visame suartėjimo ruože ir dar po 250mm į abi puses nuo jo. 

Laidų ir kabelių perėjos per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas turi būti įrengtos taip, 
kad laidus ir kabelius būtų lengva pakeisti. 

Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas turi būti per visą konstrukcijos 
storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų plisti gaisras bei kauptis vanduo, o 
esant reikalui, būtų galimas lengvai pakeisti ar papildomai pakloti laidus bei kabelius. 

Paslėptos instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. 
Aukštų perdangose kabeliai turi būti klojami kabeliniuose loviuose ar vamzdžiuose, kad eksploatavimo 

metu kabelius būtų galima pakeisti. 
Laidai ir kabelių gyslos sujungiamos, atitinkančiais jų skaičių, medžiagą ir skerspjūvį varžtiniais ir 

spyruokliniais gnybtais arba suvirinama. 
Laidai ir kabeliai jungimosi ir šakojimosi vietose negali būti mechaniškai tempiami, o turi būti palikta 

laido ir kabelio atsarga pakartotinam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. 
Laidų ir kabelių gyslų jungimosi ir šakojimosi vietų, jungiamųjų sąvaržų ir pan. izoliacija turi būti tokia pat 
kaip šių laidų ar kabelių izoliacija. 
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Jėgos, apšvietimo ir kitos elektros įrangos reikalavimai montavimo darbams 

 
Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti 

pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 
Turi būti pritvirtinti įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis dalimis 

tuo laikotarpiu, kol nėra baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikalinga uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti 

naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai bei visa 
montuojama elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. 
Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytu paviršių 
pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę jų 
būklę. 

 
Apšvietimo tinklų montavimo darbai: 

Jungikliai ir atsišakojimo dėžutės turi būti įrengtos instaliacijos zonose. 
Jungikliai projektuojami sumontuoti 80 cm. 
 

Reikalavimai statybos-montavimo darbams tinkliniam žaibolaidžiui 
 
Plokštiems paviršiams apsaugoti reikia tinkliniu būdu dengti visą paviršių laikantis šių sąlygų: 
Žaibo ėmikliai laidininkai yra tiesiami: 
Kraštinėse stogo linijose; 
Stogų iškyšose; 
Stogo kraiguose, jeigu stogo nuolydis didesnis už 1/10; 
Žaibo ėmiklių sistema turi būti tokia, kad žaibo srovė galėtų nutekėti į žemę ne mažiau, kaip dviem 

skirtingais keliais; 
Žaibo ėmiklių apsaugos zonoje neturi būti jokių pašalinių metalinių iškyšių. 
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ELEKTROS MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS 
 

Įrenginių ir medžiagų pavadinimas Techninės nuorodos 
Techninė
s sąlygos 

Mato 
vnt.

kiekis 

ĮPS įvadinis paskirstymo skydas IP20 TS-1 kompl. 1
Tripolis kirtiklis 100A-3f TS-11 vnt. 1
Viršįtampio ribotuvas 400V, 15kA, C klasės 0.4 kV TS-7 vnt. 1
Linijinis tripolis automatinis jungiklis 25A-3-C TS-2 vnt. 1
Linijinis tripolis automatinis jungiklis 80A-3-C TS-2 vnt. 1
Esamas BPS Bendro naudojimo skydas  
Linijinis tripolis automatinis jungiklis 20A-3-C TS-2 vnt. 1
Linijinis vienpolis automatinis jungiklis 10A-1-B TS-2 vnt. 3
Viršįtampio ribotuvas 400V, 15kA, C klasės 0.4 kV TS-7 vnt. 1
Foto relė su davikliu 230V TS-8 vnt. 1
AS-1 Apskaitų skydas IP20 TS-1 kompl. 1
Linijinis vienpolis automatinis jungiklis 16A-1-C TS-2 vnt. 2
AS-2 Apskaitų skydas TS-1 kompl. 1
Linijinis vienpolis automatinis jungiklis 16A-1-C TS-2 vnt. 4
AS-3 Apskaitų skydas TS-1 kompl. 1
Linijinis vienpolis automatinis jungiklis 16A-1-C TS-2 vnt. 4
AS-4 Apskaitų skydas TS-1 kompl. 1
Linijinis vienpolis automatinis jungiklis 16A-1-C TS-2 vnt. 4
AS-5 Apskaitų skydas TS-1 kompl. 1
Linijinis vienpolis automatinis jungiklis 16A-1-C TS-2 vnt. 4
AS-6 Apskaitų skydas TS-1 kompl. 1
Linijinis vienpolis automatinis jungiklis 16A-1-C TS-2 vnt. 4
AS-7 Apskaitų skydas TS-1 kompl. 1
Linijinis vienpolis automatinis jungiklis 16A-1-C TS-2 vnt. 2

LED šviestuvas, lubinis IP44; 8W TS-4 vnt. 25
LED šviestuvas su judesio davikliu, lubinis IP44; 8W TS-4 vnt. 9
LED šviestuvas su judesio davikliu, sieninis IP44; 8W TS-4 vnt. 8
LED lauko šviestuvas su judesio davikliu ir šviesos tamsos davikliu, 
sieninis 

IP65; 10W TS-4 vnt. 1 

Vienpolis jungiklis, potinkinis 230V, IP44, 10A TS-5 vnt. 23
Behalogeninis varinis kabelis 3x1.5mm2 TS-3 m 465
Behalogeninis varinis kabelis 5x4mm2 TS-3 m 10
Behalogeninis varinis kabelis 5x25mm2 TS-3 m 40
Elektromontažinis vamzdis d20 TS-6 m 140
Elektromontažinis vamzdis d25 TS-6 m 8
Elektromontažinis vamzdis d50 TS-6 m 30
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Įrenginių ir medžiagų pavadinimas Techninės nuorodos 
Techninė
s sąlygos 

Mato 
vnt.

kiekis 

Statybos montavimo darbai     
Modulinių skydų montavimas   komp. 8 
Tripolio kirtiklio montavimas   vnt. 1 
Linijinio vienpolio ir tripolio automatinio jungiklio montavimas   vnt. 30 
Viršįtampio ribotuvo montavimas   vnt. 2 
Foto relės su davikliu montavimas   vnt. 1 
LED šviestuvo montavimas   vnt. 43 
Vienpolio jungiklio montavimas   vnt. 23 
Behalogeninio varinio kabelio montavimas vamzdžiuose, 
konstrukcijomis 

  m 515 

Elektromontažinio vamzdžio montavimas   m 178 
Instaliacijos laidų izoliacijos varžos matavimas    komp. 1 
Ardymo/atstatymo darbai   m3 2 
Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas   m3 2 

 
demontavimo darbai     
Skydų demontavimas   komp. 8 
Tripolio kirtiklio demontavimas   vnt. 1 
Linijinio vienpolio ir tripolio automatinio jungiklio demontavimas   vnt. 30 
Viršįtampio ribotuvo demontavimas   vnt. 2 
Foto relės su davikliu demontavimas   vnt. 1 
Šviestuvo demontavimas   vnt. 43 
Vienpolio jungiklio demontavimas   vnt. 23 
Kabelio demontavimas vamzdžiuose, konstrukcijomis   m 515 
Elektromontažinio vamzdžio demontavimas   m 178 

 
Žaibosaugos medžiagų kiekiai     
Cinkuota plieninė juosta 40x4  m 95 
Aliuminė viela  Ø10mm  m 190 
Įžeminimo elektrodas 1.5m Ø20mm TS 10 komp 4 
Kryžminė jungtis juosta-elektrodas   vnt. 4 
Jungtis viela-juosta   vnt. 4 
Plieninis antgalis   vnt. 4 
Įkalimo galvutė   vnt. 4 
Laikikliai 10 mm vielai ant stogo   vnt. 76 
Laikikliai 10 mm vielai ant sienos   vnt. 114 
įžeminimo varžos matavimo dėžutė   vnt. 4 
Įžeminimo varžos matavimo jungtis   vnt. 4 
Įžeminimo varžos matavimas   komp 4 

 
Žaibosaugos statybos montavimo darbai     
Tranšėjų kasimas/užpylimas cinkuotai plieno juostai   m 95 
Plieninės juostos montavimas   m 95 
Vielos montavimas   m 190 
Įžeminimo elemento montavimas   komp. 4 
Įžeminimo varžos matavimo dėžutės montavimas   vnt. 4 
Įžeminimo varžos matavimo jungties montavimas   vnt. 4 
Laikiklių montavimas   vnt. 190 
Jungčių montavimas   vnt. 8 
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